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Govern0 Municipal

Construindo

Excelentissima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n°

007/11, desta data, 0 qual Da nova redac;ao ao artigo 5° da Lei Municipal n° 7.095/09, que

Institui 0 Estatuto do Centro de Assistencia e Prestac;ao a Saude dos Servidores Municipais -

CAPSEM, para apreciayao sob Regime de Urgencia.

Justificamos 0 presente Projeto de Lei, em func;ao de que ap6s um ana de

vigencia deste Estatuto, criado pela Lei Municipal n° 7095/09, surgiram necessidades que ora

tentaremos solucionar com as novas alterac;oes e estudos atuariais realizados no periodo.

Com a criac;ao do inciso "V" e seus paragrafos decidimos modificar todo 0

artigo, facilitando a interpretac;ao.
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Oil nova reda~ao ao artigo 5° da Lei Muni-
cipal nO 7.095, que Institui 0 Estatuto do
Centro de Assistencia e Presta~ao a Salide
dos Servidores Municipais - CAPSEM.

Art. 1° 0 artigo 5° da Lei Municipal nO7.095 de 30/12/09, passa a viger com a
seguinte reda98o:

"Art. 5° Perdera a qualidade de segurado:
I - Aquele que deixar de exercer atividades reguladas pela Lei Complemen-

II - Os dependentes legais, ao completarem dezoito (18) anos de idade ou
pela emancipacao;

§ 1° Nos casos do inciso I, 0 6rgao empregador devera solicitar formalmen-
te ao CAPSEM, a relacao atualizada de debitos, 0 termo de acordo de pagamento de de-
bitos e recolher a identificacao do segurado e dos dependentes, antes da respectiva res-
cisao.

§ 2° Quando qualquer dependente, dos incisos I e II, perder a condicao de
dependencia, fica 0 segurado titular, responsavel pela entrega dos cartoes de identifica-
cao no CAPSEM.

§ 3° Enquanto nao ocorrer devolucao dos cartoes de identificacao, fica 0
segurado titular, responsavel pelo ressarcimento de toda e qualquer despesa gerada
pelo seu uso indevido.

IV - 0 segurado titular que se afastar do exercicio de seu cargo com prejui-
zo dos vencimentos, salvo se usar da faculdade do artigo 4°.

Paragrafo Unico. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade.
de direitos, inerentes a estas qualidades, contados da data do seu desligamento.

§ 10 Existindo debitos do segurado titular ou seus dependentes com 0
CAPSEM 0 pedido de desfiliacao somente podera se deferido ap6s a sua quitacao.

§ 20 0 cartao magnetico do segurado e seus dependentes devera ser en-
tregue juntamente com a solicitacao da desfiliacao do plano para que 0 mesmo seja de-
ferido.

§ 30 0 retorno ao sistema de saude de servidor que tenha se desfiliado do
CAPSEM se dara s6 uma vez e ap6s deferimento do requerimento e 0 recolhimento pelo
interessado dos valores correspondentes a doze (12) meses de contribuicao dele filiado
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e do 6rgao de origem, vigente na data do retorno, independente do tempo que ficou afas-
tado do plano.

§ 40 A utilizacao do sistema de salide novamente, fica condicionado aos
prazos de carencia previsto no § 20 do artigo 35". (NR)


